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TỜ TRÌNH 

 (V/v chuyển sàn giao dịch mã SBS của Công ty sau khi phát hành riêng lẻ thành công) 

    Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

                                             Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín  
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài 

Gòn Thương Tín. 

Kính thưa quý vị cổ đông, 

Như đã trình bày trong đại hội, Hội đồng Quản trị đã trình nhiều chiến lược phát triển cho 

Công ty kể từ năm 2022. Bao gồm: thay đổi tên của Công ty, thay đổi trụ sở chính, phát hành 

riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược/ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo đó, dự 

kiến sau khi phát hành riêng lẻ thành công, Hội đồng Quản trị kính trình đến Đại hội chấp thuận 

niêm yết mã cổ phiếu SBS của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

(HOSE).  

Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển sàn trong giai đoạn 2023-2024 ngay sau khi đáp 

ứng đầy đủ các quy định chuyển sàn của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng 

khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và các quy định pháp luật có liên quan.  

Đồng thời, uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành thực hiện tất cả các công tác 

liên quan như: lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển sàn, ký các hồ sơ có liên quan công tác 

chuyển sàn và quyết định các công việc phát sinh do yêu cầu từ Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà 

Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong quá trình chuyển sàn. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT; BKS; BTGĐ; 

- Lưu VT. 
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